
Hanger cu teacă (secolul al XIX-lea) 
 

Muzeul de Istorie „Paul Păltănea”, instituţie aflată în subordinea Consiliului Judeţean Galaţi, vă 

propune spre vizitare, în luna octombrie, 2021, exponatul lunii, HANGER CU TEACĂ, proiect 

expoziţional realizat de muzeograf dr. Maria-Magdalena Tuluş. 

„Hangerul este o armă albă cu origini orientale, mai mare decât un pumnal. Cele mai vechi 

hangere au fost datate ca fiind din neolitic, mai multe civilizaţii din antichitate folosind acest gen de 

pumnale, frumos decorate şi ornamentate, pentru festivităţi. Acest tip de armă a evoluat, ca multe 

altele, din forme simple de silex din perioadă neolitică la cele din metal (cupru) în perioada epocii 

bronzului. În Imperiul otoman, hangerul făcea parte din echipamentul ienicerilor, care îl purtau la 

cizmă, pentru ca, în perioada armelor de foc, soldaţii să fie echipaţi cu pumnale de acest gen, care 

uneori înlocuiau baioneta. De-a lungul istoriei, hangerele au fost folosite la diverse ceremonii şi 

ritualuri, ajungând de la simpla împodobire şi pictare a lor, până la fabricarea lor din aur. Hangerul cu 

teacă oriental este datat ca fiind din secolul al XIX-lea. Lama hangerului este realizată din oţel de 

Damasc, deosebit de dură, fiind puternic încovoiată de la mijloc spre vârf. Arma albă prezintă tăiş pe 

ambele muchii şi nervură dispusă pe mijlocul lamei. Lungimea lamei este de 21 centimetri. Mânerul 

este confecţionat dintr-un bloc de jad, la capăt având o formă de cap de cabalină. Teaca are o lungime 

maximă de 23 de centimetri şi este confecţionată din lemn, acoperită cu piele de culoare neagră, la 

extremităţi având plăci din metal argintat, frumos ştanţate cu diferite motive vegetale”. (muzeograf dr. 

Maria-Magdalena Tuluş) 

Bunul muzeistic prezentat în proiectul expoziţional temporar, desfăşurat în luna octombrie 2021, 

face parte din colecţia Arme, uniforme şi însemne militare, deţinută de Muzeul de Istorie „Paul 

Păltănea” Galaţi. 

Hangerul cu teacă (secolul al XIX-lea) va putea fi admirat timp de o lună, începând cu data de 1 

octombrie 2021, la Secţia „Lapidarium” a Muzeului de Istorie „Paul Păltănea” Galaţi, str. Mr. Iancu 

Fotea, nr. 2 bis (vizavi de Biserica Greacă.  
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